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خمت�سر ال�سرية النبوية

ت�صدير

بقلم رئي�س حترير جمّلة الوعي الإ�صالمّي
�حلمد هلل �لذي �أر�شل ر�شوله ب�لهدى ودين �حلق ليظهره علي �لدين كله، وبعثه رحمة للخلق، ف�أر�شدهم �إىل 

طريق �حلق بقوله وفعله، و�أ�شهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �شريك له �لو�حد �لقه�ر، و�أ�شهد �أن �شيدن� ونبين� حممًد� 

عبده ور�شوله �مل�شطفى �ملخت�ر، �للهم �شلِّ و�شلم على عبدك ور�شولك حممد وعلى �آله و�أ�شح�به �لربرة �الأخي�ر.

�أم� بعد:

�أن  يف  غرو  وال  منه�،  �ال�شتف�دة  يجب  �لتي  �لعظيمة  �لكنوز  �أحد  �لعطرة  �لنبوية  �ل�شرية  متّثل 

�ملتالحقة،  لالأجي�ل  ونقله  �شي�نته،  يف  و�  ويجدُّ بحفظه  و�  ويهتمُّ بت�ريخهم،  �الإ�شالم  �أهل  يعتني 

و�شلَّم. عليه  �هلل  �شلَّى  حممد  نبِيّه�  �شرية  هو  وف�حتته  وت�جه  �الأمة  هذه  ت�ريخ  ة  دَرّ الأَنّ  �إاَلّ  ذ�ك  وم� 
 

ل، وتت�بعو� على  رية �لَنّبوية �لعطرة منذ فجر �الإ�شالم، وبد�أو� بتدوينه� يف �لقرن �الأَوّ وعليه، فقد �هتمَّ �لعلم�ء ب�ل�ِشّ

�لَتّ�أليف فيه� يف كتب مفردة �ش�ملة جلميع �أبو�ب �ل�شرية  �أو بع�شه�، �أو يف �شمن م�شَنّف�ت حتوي مو�شوع �ل�شرية 

 و�ملغ�زي وغريه�، لذ� ق�ل �بن كثري - رحمه �هلل -: »وهذ� �لفُنّ مم� ينبغي �العتن�ء به، و�العتب�ر ب�أمره، و�لتهُيّوؤ له«.

�ه� يف �ل�شغر قبل  لف - ر�شي �هلل عنهم - على حثِّ �أبن�ئهم على تعُلّم �ل�شرية �لَنّبوية و�لغزو�ت، وعلَّموهم �إَيّ بل درج �ل�َشّ

ورَة مَن �لقر�آِن«. � ُنَعلَُّم مغ�زَي �لَنّبي - �شلَّى �هلل عليه و�شلَّم - كم� ُنَعلَّم �ل�شُّ �لكرب، ق�ل علي بن �حل�شني زين �لع�بدين: »كَنّ

 

�شلَّى   - �هلل  ر�ُشوِل  َمغ�زَي  ُيعِلُّمن�  �أبي  »ك�َن  وق��ص:  �أبي  بن  �شعد  بن  حممد  بن  �إ�شم�عيل  وق�ل 

ِذْكَره�«. ُعو�  ت�شِيّ فال  �آب�ئُكم  َم�آِثر  َهذه  ويقوُل:  و�َشَر�ي�ُه؛  َعلين�،  ه�  وَيُعُدّ  - و�شلَّم  عليه   �هلل 

�أ�شِدّ  � يف  �أي�شً �إليه، و�شرورة ر�شوخه يف �الأذه�ن، ونحن �ليوم  وهذ� الإدر�كهم �أهمية هذ� �لعلم وح�جة �لن��ص 

�حل�جة �إىل هذ� �لعلم، لنبنِيّ للع�مل �أجمع جم�ل و�شف�ء دينن� �حلنيف، و�شرية نبين� �لكرمي - �شلَّى �هلل عليه 

�ر يف مو�طن من �أ�شق�ع �الأر�ص،  ته كثرٌي من �لكَفّ �أ على �لطعن فيه و�شِبّه و�لت�شكيك يف نبَوّ و�شلَّم - �لذي جتَرّ

فك�ن لز�م� على �مل�شلم �حلري�ص على خري نف�شه وغريه �أن يلَمّ ب�شرية نبِيّه - �شلَّى �هلل عليه و�شلَّم -، ويتعلَّم م� 

يجب �أن يتعلَّمه منه�، ليكون على بِيّنة من �أمره، وليعرف بذلك قْدَر نبِيّه �لذي �أوجب �هلل عليه حَبّه و�تب�َعه 
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ل نزوله  �أَوّ �إاَلّ طريَقه، خ��شًة و�أَنّ �هلل تع�ىل �شيمتحنه به، وي�ش�أُله يف  �إىل �جلَنّة  وط�عَته، و�شَدّ جميع �لطرق 

وؤ�ل جو�به. ته ولل�ُشّ جُل �لذي ُبِعث فيكم؟«، فعلين� �أن ُنعَدّ لالأمر ُعَدّ �لقرَب، فيقول له �ملَلَك�ن: »م� هذ� �لَرّ

�لّنبويــّة«   يـرة  �ل�شِّ »خمت�شـر  �لكت�ب:  هذ�  ك�ن  �الأمور  �الإ�شالمي  بهــذه  �لوعي  جملة  من  و�إمي�ن� 

رية �لّنبوّية بطريقة و��شحة مت�شل�شلة وخمت�شرة،  لـمحققــه: ر�شيد ن�جي �حل�شن، و�لذي تن�ول فيه �أحد�ث �ل�شِّ

 بدء� بفرتة �لع�مل قبل بعثة �الإ�شالم ، و�نته�ًء بوف�ته �شّلى �هلل عليه و�شّلم، و�نتق�ل روحه �لط�هرة �إىل �لّرفيق �الأعلى.

وقد �عتمد فيه �ملحقق على �لر�جح من �أقو�ل �أهل �لعلم، فجز�ه �هلل خرًي�.

لو�ت و�أزكى �لّت�شليم  وخت�م� ال بد من �لقول ب�أنن� �إن عرفن� �شرية �شيِّد �ملر�شلني نبيِّن� حمّمد عليه �أف�شل �ل�شّ

ونهجه و�ّتبعن�ه، ك�نت �لّنج�ة يف �لدني� و�الآخرة، و�إن جهلن� طريقته �أو خ�لفن�ه خ�شرن� �لدني� و�الآخرة و�لعي�ذ 

ب�هلل.

ه بخال�ص ال�ّسكر والّتقدير ملن �ساهم  وجملَّة »الوعي الإ�سالمّي« اإذ تقّدم هذا الإ�سدار لقّرائها الكرام ، فاإنَّها تتوجَّ

واأعان على طبع هذا الإ�سدار، �سائلة اهلل عز وجل اأن يجعل فيه النَّفع للجميع.

واحلمد هلل ربِّ العاملني

                                                                         رئي�س التَّحرير

                                                                        في�صل يو�صف اأحمد العلي
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اأعطيت  ب�ست:  الأنبياء  »ُف�سلت على 

جــــ�امــــع الـــكـــلـــم، ونـــ�ـــســـرت بـــالـــرعـــب، 

واأحـــــلـــــت يل الـــغـــنـــائـــم، وجـــعـــلـــت يل 

الأر�ـــــص طـــهـــ�رًا ومــ�ــســجــدًا، واأر�ــســلــت 

النبي�ن«  بي  وختم  كافة،  اخللق  اإىل 

رواه م�سلم

ــَقــِع َقـــاَل: �َسِمْعُت  �ــسْ
َ
ــِن اْلأ ــَة ْب ــَل َعــْن َواِث

ــَم  ــلَّ َو�ــَس َعــَلــْيــِه   
ُ َّ
الل ــى  ــلَّ �ــسَ  ِ

َّ
الل ـــ�َل  َر�ـــسُ

ِمــْن  ِكــَنــاَنــَة  ــَطــَفــى   ا�ــسْ
َ َّ
نَّ الل »اإِ َيــُقــ�ُل: 

ــَطــَفــى ُقــَرْيــ�ــًســا  ــَمــاِعــيــَل، َوا�ــسْ َوَلــــِد اإِ�ــسْ

َبَنى  ُقَرْي�ٍص  ِمْن  َطَفى  َوا�سْ ِكَناَنة،َ  ِمْن 

ٍم«  َها�سِ َبِني  ِمــْن  ــَطــَفــايِن  َوا�ــسْ ٍم،  َها�سِ

رواه م�سلم

ُد  مَّ َنا حُمَ
َ
قال �سلى الل عليه و�سلم: »اأ

 
َ َّ
اإِنَّ الل ِلِب،  امْلُطَّ َعْبِد  ْبــِن   ِ

َّ
َعْبِد الل ْبــُن 

ِهـــْم،  ـــْلـــَق َفــَجــَعــَلــِنــي يِف َخـــْ�ِ ــَق اخْلَ َخــَل

يِف خ�  ثمَّ جعلهم فرقَتْي فجعلني 

َقــَبــاِئــَل، َفَجَعَلِني  َجــَعــَلــُهــْم  ُثــمَّ  ِفــْرَقــًة، 

ثــــــمَّ جــعــلــهــم  َقــــبــــيــــَلــــة،  ـــــــْم  ِه َخـــــــْ�ِ يِف 

ِهــــْم َبــْيــًتــا،  ُبـــُيـــ�ًتـــا، َفــَجــَعــَلــِنــي يِف َخــــْ�ِ

َبــْيــتــا«  ُهـــْم نف�سا َوَخـــ�هـــْم  َنـــا َخـــْ�ُ
َ
َفـــاأ

ِحيح ِمِذّي وهو �سَ ْ َرَواُه الترِّ

قــال �سلى الل عليه و�ــســلــم:»اأنــا �سيد 

ولد اآدم ي�م القيامة و ل فخر، وبيدي 

لــ�اء احلمد و ل فخر، و ما من نبي 

ي�مئذ اآدم فمن �س�اه اإل حتت ل�ائي، 

و اأنا اأول �سافع و اأول م�سفع و ل فخر« 

رواه اأحمد والتمذي وهو �سحيح

 ِ
َّ

ــ�ُل الل ــاَل َر�ــسُ ــَرَة َقـــاَل: َق ِبـــي ُهــَرْي
َ
َعــْن اأ

ــَم: »ُبــِعــْثــُت ِمــْن  ــلَّ  َعــَلــْيــِه َو�ــَس
ُ َّ
ــى الل ــلَّ �ــسَ

ى  َفَقْرًنا، َحتَّ َقْرًنا  اآَدَم  َبِني  ُقُروِن  َخْ�ِ 

ــــــِذي كـــنـــُت ِمـــْنـــُه«  ُكـــْنـــُت مـــن الـــقـــرِن الَّ

َرَواُه الُبَخاِرّي

ــــــَع -  ــــــاَل: َرَف بـــيـــه َق
َ
َعــــن اأبـــــي بـــــردة َعــــن اأ

َماء  ال�سَّ اإِىَل  َراأ�ــســه   -  [ ــِبــيُّ  الــنَّ َيــْعــِنــي 

َماِء.  ال�سَّ اإِىَل  �َسُه 
ْ
َراأ َيْرَفُع  َما  َوَكــاَن كث�ا 

َماِء َفاإَِذا َذَهَبِت  َمَنٌة ِلل�سَّ
َ
ُج�ُم اأ َفَقاَل: »النُّ

َمنٌة 
َ
نا اأ

َ
َماَء َما ت�َعُد، َواأ َتى ال�سَّ

َ
ُج�َم اأ النُّ

َحاِبي  �سْ
َ
اأ َتى 

َ
اأ َنا 

َ
اأ َذَهْبُت  َذا  َفاإِ َحاِبي  �سْ

َ
ِلأ

ِتي َفاإَِذا  مَّ
ُ
َمَنٌة ِلأ

َ
َحاِبي اأ �سْ

َ
َما ُي�َعُدوَن، َواأ

ُيــ�َعــُدون« َما  متي 
ُ
اأ َتــى 

َ
اأ َحاِبي  �سْ

َ
اأ َذَهــَب 

رواه م�سلم

قـــال �ــســلــى الل عــلــيــه و�ـــســـلـــم:»اإِنَّ يِل 

ــا  َن
َ
ْحــَمــُد، َواأ

َ
َنـــا اأ

َ
ــٌد، َواأ ــمَّ ــا حُمَ َن

َ
�ــْســَمــاًء، اأ

َ
اأ

 ِبـــَي اْلــُكــْفــَر، 
ُ
ــُحــ� الل ــــِذي َيْ امْلـَــاِحـــي الَّ

ا�ُص َعَلى  ِذي ُيْح�َسُر النَّ ُر الَّ ا�سِ َنا احْلَ
َ
َواأ

َبْعَدُه  َلْي�َص  ِذي  الَّ اْلَعاِقُب  َنــا 
َ
َواأ  ، َقَدَميَّ

 َرُءوًفــــا َرِحــيــًمــا« 
ُ
ــاُه الل ـــْد �ــَســمَّ َحــــٌد، َوَق

َ
اأ

رواه م�سلم

 عـــن اأبـــــي هـــريـــرة ر�ـــســـي الل عــنــه اأن 

و�ــســلــم  عـــلـــيـــه  الل  �ـــســـلـــى  الل  ر�ــــســــ�ل 

َي�ْسَمُع  َل  ــِدِه  ــَي ِب ي  َنْف�سِ ــــِذي  َوالَّ  « قــال: 

ـــــِة َيـــُهـــ�ِديٌّ َول  مَّ
ُ
َحــــٌد ِمـــْن َهــــِذِه اْلأ

َ
ِبــي اأ

ــِذي  ـــ�ُت َول ُيــ�ؤِْمــُن ِبــالَّ ، ُثــمَّ َيُ ــَرايِنٌّ َنــ�ــسْ

ار( «  َحاب النَّ �سْ
َ
ْلُت ِبِه، اإِل َكاَن ِمْن اأ ْر�سِ

ُ
اأ

رواه م�سلم
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1 �سنة40 �سنة قبل البعثة

2 �سنة38 �سنة قبل البعثة

حــمــلــة اأبـــرهـــة احلــبــ�ــســي �ــســنــة 571م 

الفيل( )عـــام  امل�سرفة  الكعبة  لــهــدم 

املــــرا�ــــســــع- مــــن  اأر�ــــســــعــــه  مــــن  اأول 

بـــعـــد اأمــــــه ثـــ�يـــبـــة مــــــ�لة اأبــــــي لــهــب

ُه ِبِ�َلَدِتِه ]، وَفَرحه  ّمِه َجَدّ
ُ
 اإْعاَلُم اأ

ِبِه، وت�سميته حممدًا، َواْلِتَما�ُسُه َلُه 

َع امْلََرا�سِ

 ِ�ْ
ْتُه ِمْن اخْلَ

َ
َحِديُث َحِليَمَة َعّما َراأ

والربكة َبْعَد َت�َسّلِمَها َلُه ] 

وفـــــــــــاة عـــــــبـــــــدالل بـــــــن عـــــبـــــداملـــــطـــــلـــــب، والـــــــــــد الــــــر�ــــــســــــ�ل ] 

لــ�ــســهــريــن اأمــــــــه  بـــطـــن  حـــمـــل يف   [ والــــنــــبــــي  �ــــســــنــــة(،   24(

م�لد النبي ] يف عام الفيل مبكة املكرمة يف دار اأبي طالب 

ي�م الثني 12 ربيع الأول 20/اأبريل/571م، وقيل: يف التا�سع 

من ربيع الأول

عــــنــــد  الأوىل  طــــــفــــــ�لــــــتــــــه   [ قـــــــــ�ـــــــــســـــــــاوؤه 

مـــر�ـــســـعـــتـــه حـــلـــيـــمـــة الـــ�ـــســـعـــديـــة يف بـــنـــي �ــســعــد

اخلـــ�ـــســـرة  اإىل  اجلـــــــــدب  مـــــن  املــــــراعــــــي  حتـــــــ�ل 

والـــــنـــــمـــــاء، وحـــــلـــــ�ل الـــــربكـــــة عــــلــــى بــــنــــي �ــســعــد

�سن النبي ]

�سن النبي ]
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6 �سن�ات34 �سنة قبل البعثة

8 �سن�ات32 �سنة قبل البعثة

4 �سن�ات36 �سنة قبل البعثة

ّمـــِه، بعد 
ُ
اأ اإىَل  ِبــِه ]  ُرُجـــ�ُع َحِليَمَة 

احلــــادثــــة، خـــ�ًفـــا عــلــيــه، حــيــث بقي 

�سني �ــســت  بــلــغ  اأن  اإىل  اأمـــــه،  عــنــد 

 زيـــــــارة الـــر�ـــســـ�ل ] لأخــــــــ�ال جـــده 

عـــبـــداملـــطـــلـــب، بـــنـــي عــــــدي مـــــن بــنــي 

املن�رة املدينة  يف  والــدتــه  مــع  النجار 

َوَفــــــاُة اآِمــــَنــــَة، وهـــي راجـــعـــة ِبــــِه ] 

َة من زيارة زوجها بالأب�اء اإِىَل َمَكّ

انـــــتـــــقـــــال كــــفــــالــــتــــه ] 

عــبــداملــطــلــب،  جــــده  اإىل 

واإكرامه َلُه ] وه� �سغ�

حـــــــــادثـــــــــة »�ــــــــســــــــق الــــــــ�ــــــــســــــــدر« الـــــــ�ـــــــســـــــريـــــــف، وقــــــــــــد تــــــكــــــررت 

املـــــــعـــــــراج ويف  واملـــــــبـــــــعـــــــث،  الــــــطــــــفــــــ�لــــــة،  يف  مـــــــــــــــرات:  عــــــــــدة 

وفــــــــــــــــــــــــــاة عــــــــــبــــــــــداملــــــــــطــــــــــلــــــــــب جــــــد 

] ثـــمـــاين  الـــــر�ـــــســـــ�ل]، وعـــــمـــــره 

�ــــســــنــــ�ات و�ـــــســـــهـــــران وعــــ�ــــســــرة اأيـــــــام

اأبــــــــــــــــي  عـــــــــــمـــــــــــه  اإىل   [ كـــــــــفـــــــــالـــــــــتـــــــــه  انــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــال   

طـــــــــــالـــــــــــب، والـــــــــــــــــــــذي ظـــــــــــل يــــــحــــــمــــــيــــــه قـــــــــــرابـــــــــــة 40�ــــــســــــنــــــة

�سن النبي ]

�سن النبي ]

�سن النبي ]
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12 �سنة28 �سنة قبل البعثة

20 �سنة20 �سنة قبل البعثة

25 �سنة15 �سنة قبل البعثة

�سفر الر�س�ل ] مع عمه اأبي طالب 

ال�سام بــاأر�ــص  اإىل ُب�سرى  يف جتــارة 

يف   [ الـــــــــــــر�ـــــــــــــســـــــــــــ�ل  ــــــــفــــــــر  �ــــــــس

الـــــ�ـــــســـــام اإىل  خـــــديـــــجـــــة  جتـــــــــــــارة 

ا�ـــســـرتاك الـــر�ـــســـ�ل ] مـــع اأعــمــامــه 

يف حــــــــرب الـــــفـــــجـــــار )بــــــــي قـــريـــ�ـــص 

وهـــــــــــــ�ازن(، وعـــــمـــــره خـــمـــ�ـــص عــ�ــســرة 

�ــســنــة، وكــــان يـــنـــاول اأعــمــامــه الــنــبــال

 حـــ�ـــســـ�ر الــــر�ــــســــ�ل ] مــــع اأعــــمــــامــــه حـــلـــف الـــفـــ�ـــســـ�ل، بــعــد 

ـــهـــر، يف دار عــــبــــدالل بــــن جـــدعـــان،  حـــــرب الـــفـــجـــار بـــاأربـــعـــة اأ�ـــس

ـــه ى اإلـــــيـــــه حـــُقّ وهـــــــدف احلــــلــــف نـــ�ـــســـرة املــــظــــلــــ�م حـــتـــى يــــــــــــ�ؤَدّ

زواجـــــــه ] مــــن خـــديـــجـــة، وعـــمـــرهـــا اأربـــــعـــــ�ن �ـــســـنـــة، فــاأجنــبــت 

لــــه زيــــنــــب ورقــــيــــة واأم كـــلـــثـــ�م وفـــاطـــمـــة والـــقـــا�ـــســـم وعــــبــــدالل

تعرف الراهب بح�ى على عالمات 

وحتــــذيــــر   [ الــــنــــبــــي  يف  الــــنــــبــــ�ة 

مكة اإىل  به  فعاد  اليه�د،  من  عمه 

رعي الر�س�ل ] الغنم

�سن النبي ]

�سن النبي ]

�سن النبي ]
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35 �سنة5 �سنوات قبل البعثة

38 �سنة�سنتان  قبل البعثة

ـــده يف غــار  مـــقـــدمـــات الـــنـــبـــ�ة: نـــفـــ�ره ] مـــن الأوثــــــــان - تـــعـــُبّ

حـــراء الــلــيــايل ذوات الــعــدد - الـــروؤيـــا الــ�ــســاحلــة يف املــنــام التي 

ــَجــِر َعــَلــْيــِه ـــَجـــاَرِة َوالــ�ــسّ َتــ�ــْســِلــيــُم احْلِ كــانــت تــاأتــي كفلق ال�سبح - 

ــــــــــــــــرادف عــــــــالمــــــــات نــــــبــــــ�تــــــه ]،  ت

ُث الــــرهــــبــــان والــــكــــهــــان بــهــا وحتــــــــــــُدّ

مربع  �سكل  ذات  �ــســارت  الكعبة، حيث  بناء  اإعـــادة 

تقريًبا يبلغ ارتفاعه 15 مرًتا، وط�ل �سلعه الذي 

فــيــه احلــجــر الأ�ـــســـ�د واملــقــابــل لــه 10 م، واحلــجــر 

اأر�ــســيــة املطاف ارتــفــاع 50، 1 م مــن  م��س�ع على 

قــ�ــســ�ر الــنــفــقــة الــطــيــبــة بــقــريــ�ــص، لــــذا اأخـــرجـــ�ا 

وهــي  اأذرع،  �ستة  مــن  نــحــً�ا  ال�سمالية  اجلــهــة  مــن 

الــتــي ت�سمى بــاحلــجــر. ورفــعــ�ا بــابــهــا مــن الأر�ـــص 

اأرادوا مــــن  اإل  يــدخــلــهــا  لـــئـــال  ونـــ�ـــســـف؛  مـــرتيـــن 

ـــَد  ـــْن ــــــــي الـــنـــبـــي ] ِع ِب
َ
مـــقـــالـــة اأبــــــي َوْهــــــــٍب خـــــال اأ

ــاِء ُقــَرْيــ�ــٍص اْلــَكــْعــَبــَة: »َل ُتــْدِخــُلــ�ا يِف ِبــَنــاِئــَهــا ِمــْن  ــَن ِب

ــّي  ــَغ ِب َمـــْهـــُر  َيــــْدُخــــُل ِفــيــَهــا  ــْم اإّل َطـــّيـــًبـــا، َل  ــُك ــِب ــ�ــسْ َك

» الـــّنـــا�ـــصِ ِمـــــْن  َحـــــــٍد 
َ
اأ مـــْظـــَلـــَمـــُة  َوَل  ِرًبـــــــا،  َبــــْيــــُع  َوَل 

اخــــتــــالف بــــطــــ�ن قـــريـــ�ـــص فـــيـــمـــن يـــ�ـــســـع احلــجــر 

ّمــــّيــــَة ِبــَتــْحــِكــيــِم 
ُ
ِبـــــي اأ

َ
ــــاَرُة اأ الأ�ـــســـ�د يف مــكــانــه، واإ�ــــسَ

لذلك حــكــًمــا   [  ِ
ّ

الل ـــ�ل  َر�ـــسُ َفـــَكـــاَن  َداِخــــــل،  ّوِل 
َ
اأ

�سن النبي ]

�سن النبي ]
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40 �سنةال�سنة الأولى من البعثة

 ابتداء ال�حي يف 17 رم�سان )وقيل يف ليلة القدر(، وعمره ] 40 �سنة 

قمرية و6 اأ�سهر و8اأيام = 39 �سنة �سم�سية و3 اأ�سهر و22ي�ًما 610/8/10م

، َوُعَبْيَدة  ِ
ّ

َخَ�يه ُقَداَمة َوَعْبدالل
َ

ْرَقِم، َوُعْثَمان بن َمْظُع�ِن، َواأ
َ
ِبي اْلأ

َ
بي �َسَلَمَة، والأرقم بن اأ

َ
بي ُعَبْيَدَة، َواأ

َ
اإ�سالم اأ

َوَخّباب ْبن  َبْكٍر،  ِبي 
َ
اأ َوَعاِئ�َسة ابنتي  �ْسَماء 

َ
َواأ ّطاِب،  ِبْنت اخْلَ َفاِطَمة  ته 

َ
َواْمَراأ َزْيــِد،  َو�َسِعيد ْبن  ــاِرِث،  احْلَ ْبن 

ِ ْبن َم�ْسُع�ِد اأول من جهر بالقراآن ر�سي الل عنهم
ّ

ِبي َوّقا�ص، وبالل بن رباح، َوَعْبدالل
َ
َرّت، َوُعَمْ� ْبن اأ

َ
اْلأ

اإخـــــبـــــاره ] خـــديـــجـــة مبــجــيء 

اإىل  بــــــه  وذهــــــابــــــهــــــا  بــــــالــــــ�حــــــي، 

ورقــــــة ابـــــن نـــ�فـــل وطـــمـــاأنـــتـــه لــه

فــــتــــ�ر الـــــ�حـــــي اأيــــــــاًمــــــــا، وحـــــزن 

الـــــــــنـــــــــبـــــــــي ]لــــــــــــــــذلــــــــــــــــك، ثـــــم 

ـــــــــُر{ ِثّ ـــــــــَدّ ــــــَهــــــا امْلُ ُيّ
َ
نـــــزولـــــه بــــــ }َيــــــاأ

عــر�ــســه ] الإ�ــــســــالم عــلــى اأهـــل 

خــً�ا فيه  ت��سم  مــن  وكــل  بيته، 

اإ�ـــــســـــالم خـــديـــجـــة بـــنـــت خــ�يــلــد 

ر�سي الل عنها، وعمرها 55 �سنة

اإ�ــــــســــــالم الــــ�ــــســــديــــق اأبــــــــي بــــكــــر [

ــــــــي بــــــــــــن اأبــــــــــــي  ــــــــــــــالم عــــــــل اإ�ــــــــــــــس

طـــالـــب[ وعـــمـــره 10 �ــســنــ�ات

اأبــي ذر [ واإظــهــاره اإ�سالمه اإ�سالم 

اإ�ــــــســــــالم زيـــــــد بـــــن حـــــارثـــــة [

ــِر  ــْه ـــــَداُء َتـــْنـــِزيـــِل اْلــــــُقــــــْراآِن يِف �ــَس ـــــِت اْب

 
ْ
:}اْقـــــــــــَراأ نـــــزل  مــــا  واأول  ـــــاَن،  َرَمـــــ�ـــــسَ

ــــــــــــــــِذي َخــــــَلــــــَق{ ــــــــــــــــَك اَلّ ــــــِم َرِبّ ِبــــــا�ــــــسْ

�سن النبي ]
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خمت�سر ال�سرية النبوية

ال�سنة الثالثة من البعثة

ال�سنة الرابعة من البعثة

42 �سنة

43 �سنة

اجــتــهــاد اأبــــي بــكــر يف الـــدعـــ�ة اإىل الإ�ـــســـالم، فــاأ�ــســلــم بــدعــ�تــه: عــثــمــان ابـــن عــفــان، والـــزبـــ� بــن الــعــ�ام، 

وعبدالرحمن بن ع�ف، و�سعد بن اأبي وقا�ص، وطلحة بن عبيدالل ر�سي الل عنهم. وهم طليعة الإ�سالم

يِف  ــــــــــــــٍب  َطــــــــــــــاِل ِبـــــــــــــــــــــــــي 
َ
اأ اإىل  مــــــــــــــــــرات  عــــــــــــــدة  وجـــــــهـــــــائـــــــهـــــــا  مـــــــــــن  وفـــــــــــــــــــــًدا  قـــــــريـــــــ�ـــــــص  ــــــــــــــال  اإر�ــــــــــــــس

[ لــــــلــــــنــــــبــــــي  الــــــــــدائــــــــــمــــــــــة  اأبــــــــــــــــــي طـــــــــالـــــــــب حـــــــمـــــــايـــــــتـــــــه  واإعــــــــــــــــــــــــــالن   ،[ الــــــــنــــــــبــــــــي  ِن 
ْ
ـــــــــــــــــاأ �ـــــــــــــــــسَ

ــريــة اإ�ـــــســـــالم عـــمـــرو بــــن عــبــ�ــســة [�سعي اأبي بكر [ لإظهار الإ�سالم ّ نــهــايــة مــرحــلــة الـــدعـــ�ة الــ�ــسِ

ُكــّل  لتق�م  للقبائل،  قري�ص  اإر�ــســال 

قــبــيــلــة بــتــعــذيــب مـــن اأ�ــســلــم منهم

ــــاَلِم،  �ــــسْ ــــُه ِبــــاْلإِ ــــْ�َم �ــســدعــه ] َق

ـــــَهـــــَتـــــُهـــــْم وعــيــبــهــا وتـــ�ـــســـفـــيـــهـــه اآِل

نزول  بعد  العلنية  الدع�ة  بداية 

ا ُت�ؤَْمُر{ َدْع مِبَ ق�له تعاىل: }َفا�سْ

اإعالن امل�سركي عداوتهم لالإ�سالم 

بعد َعْيِب ِديِنِهْم وت�سفيه اآلهتهم

�سن النبي ]

�سن النبي ]
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خمت�سر ال�سرية النبوية

ال�سنة اخلام�سة من البعثة

ال�سنة ال�ساد�سة من البعثة

44 �سنة

45 �سنة

عـــــثـــــمـــــان  بــــــيــــــنــــــهــــــم  نــــــــــ�ــــــــــســــــــــ�ة(،  و4  رجــــــــــــــــــاًل   12( الــــــحــــــبــــــ�ــــــســــــة  اإلــــــــــــــــــى  الأولـــــــــــــــــــــــــى  الـــــــــهـــــــــجـــــــــرة 

.[ الـــــــــنـــــــــبـــــــــي  بـــــــــنـــــــــت  عـــــــــنـــــــــهـــــــــا،  الل  ـــــــــــي  ر�ـــــــــــس رقـــــــــــيـــــــــــة  وزوجــــــــــــــــتــــــــــــــــه   ] عـــــــــــفـــــــــــان  ابــــــــــــــــــن 

ــِة  ــ�ــَس ــَحــَب ـــ�ـــصٍ اإَلـــــى اْل ـــَرْي ـــــاُل ُق اإْر�ـــــسَ

ِفـــي طــلــب اْلـــُمـــَهـــاِجـــِريـــَن اإَلـــْيـــَهـــا، 

ت�سليمهــــم النجـــــــــا�سي  ورفــ�ــص 

طــلــب اأ�ـــســـراف قــريــ�ــص الــجــلــ��ــص 

وعــــر�ــــســــهــــم   ،[ الـــــنـــــبـــــي  مـــــــع 

عـــــــلـــــــيـــــــه الــــــــمــــــــلــــــــك والــــــــــمــــــــــال

ـــــــى  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عـــلــــ الأذى  ــــريــــ�ــــص  ـــــ قـــــ ــــد  ـــــ ـــــ تــــ�ــــســــديـــــ

الـــــــــمـــــــــ�ـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــن وا�ـــــــــــســـــــــــطـــــــــــهـــــــــــادهـــــــــــم

رجــــــــ�ع بـــعـــ�ـــص الـــ�ـــســـحـــابـــة مـــــن الـــحـــبـــ�ـــســـة بــعــد 

اأن ظـــنـــ�ا اإ�ــــســــالم قـــريـــ�ـــص، ثــــم هــجــرتــهــم ثــانــيــة

ـــــ�ِل  ، َواإِيـــــــــــــــَذاوؤُُهـــــــــــــــْم ِلـــــلـــــّر�ـــــسُ افـــــــتـــــــراء ُقـــــــَرْيـــــــ�ـــــــصٍ

والـــ�ـــســـحـــر بــــالــــجــــنــــ�ن  اإيـــــــــــاه  واتـــــهـــــامـــــهـــــم   ،[

الهجرة الثانيــــة اإلى الحب�سة )83 رجاًل و18 امراأة(

اإ�ــــــســــــالم حــــمــــزة بــن 

عــــبــــداملــــطــــلــــب[

اإ�سالم عمر بن اخلطاب [ بعد 

اأيــام من اإ�سالم حمزة، بعد 40   3

26عاًما وعمره  ن�س�ة،  و10  رجــاًل 

نــ�ــســيــحــة عــتــبــة بــــن ربـــيـــعـــة)اأبـــي الـــ�لـــيـــد( 

ــا اأن يــخــلــ�ا بــــي  الــنــبــي ] وبــي  قــريــ�ــسً

مـــــا يـــــريـــــد، بــــعــــد �ـــســـمـــاعـــه الـــــــقـــــــراآن مــنــه

قــــــيــــــام اأبــــــــــــي جـــــهـــــل مبــــحــــاولــــة 

وهــــــ�   [ الــــــنــــــبــــــي  اغـــــــتـــــــيـــــــال 

�ــســاجــد، وحــفــظ الل لــنــبــيــه ]

�سن النبي ]

�سن النبي ]
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خمت�سر ال�سرية النبوية

ال�سنة العا�سرة من البعثة

46 �سنةال�سنة ال�سابعة من البعثة

49 �سنة

مقاطعة قري�ص وح�سارهم لبني ها�سم وبني املطلب يف �سعب 

اأبـــي طــالــب، ثـــالث �ــســنــ�ات، حــتــى ي�سلم�ا اإلــيــهــم الــنــبــي ]

خــــ�ف اأبــــي طــالــب فـــي الــ�ــســعــب على 

النبي ] من الغتيال، حيث كان ياأمر 

فرا�سه بالن�م مكانه في  اأقــاربــه  اأحــد 

اإخبار النبي ] عمه اأبا 

طالب عــن اأكــل الأر�ــســة 

لــ�ــســحــيــفــة الــمــقــاطــعــة

تـــحـــرك عـــقـــالء قــريــ�ــص 

الح�سار  ا�ستداد  لإنهاء 

عـــــــلـــــــى الــــمــــ�ــــســــلــــمــــيــــن

وفــــــاة اأبــــــي طـــالـــب بــعــد 

الــــخــــروج مــــن الــ�ــســعــب، 

النبي  مــن  قري�ص  ونــيــل 

] مـــا لـــم تــكــن تطمع

وفــاة خديجة ر�سي الل 

عنها )65 �سنة(، ف�سمي 

ذلك العام »عام الحزن«

 [ الـــــــر�ـــــــســـــــ�ل  زواج 

مــــن �ــــســــ�دة بـــنـــت زمــعــة 

ر�ـــــســـــي  ــــــنــــــة(  �ــــــس  55(

�ــــســــ�ال فـــــي  عـــنـــهـــا  الل 

خروج الر�س�ل ] ُهَ� َوَزْيُد اْبُن َحاِرَثَة 

اإلــــى الــطــائــف، ثــم عــ�دتــه اإلــــى مكة، 

ودخــ�لــه في جــ�ار المطعم بن عدي

ــــا  لـــــقـــــاوؤه ] ِفــــــي َطـــــِريـــــِقـــــِه َعــــّدا�ــــسً

ــــّدَقــــُه ـــــَن ِبــــــِه َو�ــــسَ ـــــاآَم ــــَراِنــــي، َف الــــّنــــ�ــــسْ

�سِرف َنَفر ِمن اْلِجّن ِمْن 

 ،[ اإَلْيِه  يِبيَن  َن�سِ ْهــِل 
َ
اأ

�ْسَلُم�ا
َ
ف�سمع�ا اْلُقْراآَن َواأ

اإ�ـــــــســـــــالم الــــطــــفــــيــــل بــن 

عــــمــــرو الــــدو�ــــســــي [ 

ودعــــــــــــ�تــــــــــــه لــــــقــــــ�مــــــه، 

فـــاأ�ـــســـلـــم اأبـــــــ�ه وزوجـــتـــه

ــــــــــــــــــدايــــــــــــــــــة عـــــــــر�ـــــــــص  ب

الـــــــدعـــــــ�ة خــــــــــارج مــكــة

الإ�ـــــــــســـــــــراء والـــــمـــــعـــــراج 

وفــر�ــص الــ�ــســالة خم�ص 

والليلة الي�م  مــرات في 

ال�سديد في  بل�غ الم�سلمين الجهد 

اأ�ــســ�ات  ــعــب، حــتــى كـــان ي�سمع  الــ�ــسِ

�ــســبــيــانــهــم يــتــ�ــســاغــ�ن مـــن الــجــ�ع

بـــن  عــــــــبــــــــدالل  ولدة 

ـــــــي الل  ر�ـــــــس عــــــبــــــا�ــــــص 

عـــنـــهـــمـــا فــــــي الـــ�ـــســـعـــب

كــــتــــابــــة �ـــســـحـــيـــفـــة بـــالـــمـــقـــاطـــعـــة، 

وتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــقـــــــهـــــــا فـــــــــــــي الــــــكــــــعــــــبــــــة

�سن النبي ]

�سن النبي ]
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50 �سنةال�سنة 11 ع�سر من البعثة

51 �سنةال�سنة 12 ع�سر من البعثة

52 �سنةال�سنة 13 ع�سر من البعثة

] مـــن عــائــ�ــســة ر�ــســي الل عــنــهــا،  الـــر�ـــســـ�ل  زواج 

للهجرة الأوىل  ال�سنة  �س�ال من  بها يف  بــنــاوؤه  ثم 

621م،  يـــــ�لـــــيـــــ�  يف  الأوىل  الـــــعـــــقـــــبـــــة  بــــيــــعــــة 

املــــــديــــــنــــــة اأهـــــــــــــــــل  مــــــــــن  رجـــــــــــــــــاًل   12 وكــــــــــــانــــــــــــ�ا 

اإ�ــســالم كــبــار ال�سحابة مــن الأنــ�ــســار، 

بــن ح�س�  واأ�ــســيــد  بــن مــعــاذ  ك�سعد 

عنهم الل  ر�ــســي  زرارة  ابــــن  واأ�ـــســـعـــد 

ـــــِن  ِ اْب
ّ

اإ�ــــســــالم َعـــــــْبـــــــِدالل

ــــِن َحــــــَرام [ َعــــْمــــِرو ْب

من  املدينة  اإىَل  هاجر  َمــْن  ّول 
َ
اأ وزوجـــه  اأب��سلمة   

املهاجرين من قري�ص، ثم عامر بن ربيعة وزوجــه، 

ِ بــن َجْح�ِص مــع اأهــلــه ر�سي الل عنهم
ّ

ُثــّم عــبــدالل

هجرة عمر بن اخلطاب، 

َرِبيَعَة  ِبـــي 
َ
اأ ابــن  وعيا�ص 

عـــنـــهـــمـــا الل  ر�ــــــــســــــــي 

مبــــكــــة   [ بـــــــــــــقـــــــــــــاوؤه 

الإذن مــن الل  مــنــتــظــًرا 

عـــــز  وجـــــل يف الــهــجــرة

جمادلة قري�ص لالأن�سار يِف �ساأن البيعة، 

واأ�سر �سعد بن عبادة و�سربه، ثم اإفالته

ــــَحــــاَبــــُه  �ــــسْ
َ
اأ  [  ِ

ّ
الل ر�ــــســــ�ل  اأمــــــــُر   

املــــــــديــــــــنــــــــة اإىَل  بـــــــــالـــــــــهـــــــــجـــــــــرة 

عر�ص الر�س�ل ] نف�سه على القبائل يف امل�ا�سم، 

اإ�سالمهم اخلـــزرج  مــن  �ستة  واإعـــالن  قبيلة،  قبيلة 

[ اإىل  ] م�سعب بــن عــمــ�  الــر�ــســ�ل  اإر�ـــســـال 

املــديــنــة لـــُيـــْقـــِرَئـــُهـــم الــــقــــراآن، ويــعــلــمــهــم الإ�ـــســـالم. 

جمعة اأول  واإقــــامــــة  الإ�ـــــســـــالم(،  يف  �ـــســـفـــارة  )اأول 

بــيــعــة الــعــقــبــة الــثــانــيــة يف يــ�نــيــ� �ــســنــة 622م، وكـــانـــ�ا )73 رجـــاًل 

وامــراأتــي(: )12 نقيًبا: 9 من اخلــزرج و3 من الأو�ـــص(، حيث عاد 

اْلــَعــَقــَبــَة اإىل م��سم احلــج يف  اأ�سلم معه  َمــّكــَة مبــن  اإىَل  ــَعــُب  ُمــ�ــسْ

�سن النبي ]

�سن النبي ]

�سن النبي ]



18

خمت�سر ال�سرية النبوية

ال�����م��رح��ل��ة 
امل����دن����ي����ة



19

خمت�سر ال�سرية النبوية

53 �سنةال�سنة الأولى من الهجرة

ا في دار الندوة بهدف التخل�ص من  َعـْقـُد قري�ص اجتماًعا مهًمّ

622/12/22م )1هـــ(،  البعثة  13 من  26�سفر  في   ،[ الر�س�ل 

 13/12 1هـــــــــــ  �ــــســــفــــر   27 لــــيــــلــــة   [ الـــــــر�ـــــــســـــــ�ل  هــــــجــــــرة 

] اأبــــــــــ�بــــــــــكــــــــــر  وبــــــ�ــــــســــــحــــــبــــــتــــــه  622م،  �ـــــســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر 

ر�ــــســــد قــــريــــ�ــــص جـــــائـــــزة كـــبـــيـــرة 

لــــــمــــــن يـــــــــاأتـــــــــي بـــــمـــــحـــــمـــــد ]

اإلــى قباء الثنين   [ و�س�ل النبي 

622/9/23م،   - 1هـــــ  الأول  ربــيــع   8

اأول مــ�ــســجــد فـــي الإ�ـــســـالم،  وبــــنــــاوؤه 

اأول جــمــعــة فـــي الــمــديــنــة و�ــســالتــه 

نــزولــه ]، َعــَلــى ُكــْلــُثــ�ِم ْبـــِن اْلـــِهـــْدِم، 

وكــــــــان �ـــســـيـــخـــًا كـــــبـــــيـــــرًا، مـــــــات بــعــد 

بي�سيٍر،  الــمــديــنــة   ،[ الــنــبــي  قـــدوم 

ـــاِر ْنـــ�ـــسَ
َ
اْلأ ِمـــن  َمـــــاَت  َمــــْن  ّوُل 

َ
اأ وُهـــــَ� 

دخـــــــــــــ�ل الــــــنــــــبــــــي ] 

الـــــمـــــديـــــنـــــة الـــــمـــــنـــــ�رة 

الجمعة 12 ربيع الأول 

1هــــ 24 �ــســبــتــمــبــر622م

مــــــحــــــاولــــــة �ــــــســــــراقــــــة الــــلــــحــــاق 

بــالــنــبــي ]، واإعــــطــــاوؤه الأمــــان 

لــــــه، ووعـــــــــده بــــ�ــــســــ�اري كــ�ــســرى

ِبــــي َطــاِلــٍب [ 
َ
بــقــاء علي بــن اأ

ــــا،  ــــاَمــــَه ــــاٍل َواأّي ــــَي ـــَة َثـــــــاَلَث َل ـــّك ـــَم ِب

لـــيـــ�ؤدي الأمـــــانـــــات، ثـــم هــجــرتــه

اإعـــــــــــــــــالم جــــــبــــــريــــــل الــــــــنــــــــبــــــــَيّ ] 

فـــي  الـــــهـــــجـــــرة  لــــيــــلــــة  يــــبــــيــــت  األ 

فــــرا�ــــســــه، ونــــــ�م عـــلـــي [ مــكــانــه

مــــكــــث الـــــر�ـــــســـــ�ل ] واأبـــــــــــي بــكــر 

اأيــــــــــــام  3 ثــــــــــــ�ر  غــــــــــــار  فـــــــــي   ]

�سن النبي ]
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اأبـــــــــي  دار  فـــــــــي   [ نـــــــــزولـــــــــه 

اأيــــــــــــــــــــــ�ب الأنــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــاري ]

مــــــــ�ادعــــــــة الـــــيـــــهـــــ�د واعـــــتـــــمـــــاد 

)اأول  الـــــــمـــــــديـــــــنـــــــة  وثـــــــيـــــــقـــــــة 

ـــتـــ�ر لـــلـــدولـــة الإ�ـــســـالمـــيـــة( د�ـــس

�ـــســـريـــة حــــمــــزة[ لعـــتـــرا�ـــص 

عــــيــــر لــــقــــريــــ�ــــص، فــــــي رمـــ�ـــســـان

بـــ�ـــســـيـــر  بـــــــن  الـــــنـــــعـــــمـــــان  ولدة 

اأول  عـــــنـــــهـــــمـــــا،  الل  ر�ـــــــســـــــي 

مـــ�لـــ�د لــالأنــ�ــســار بــعــد الــهــجــرة

�سرية عبيدة بن الحارث اإلى رابغ، 

و�سرية �سعد بن اأبي وقا�ص اإلى 

ار، لعترا�ص عير لقري�ص الــخــَرّ

ج�  ال�سحابةمن  بع�ص  مــر�ــص 

المدينة، ودعاوؤه ] رفع ال�باء 

عـــــن الـــمـــديـــنـــة اإلـــــــى الــجــحــفــة

وتعليمـــــــه  الأذان،  ـــــــع  ت�ســـــــريــــــ

ـــــــه بــــ ـــــــ�م  ليقــــــــ  ] لبـــــــالل 

بـــــنـــــاوؤه ] بـــعـــائـــ�ـــســـة، وهـــجـــرة 

عـــنـــهـــمـــا الل  ر�ـــــــســـــــي  �ــــــــســــــــ�دة 

الـــــمـــــ�ؤاخـــــاة بـــيـــن الـــمـــهـــاجـــريـــن 

الـــقـــعـــدة ذي  فـــــي  والأنــــــ�ــــــســــــار، 

هـــــــالك الــــ�لــــيــــد بـــــن الـــمـــغـــيـــرة 

والــــــعــــــا�ــــــص بـــــــن وائـــــــــــــل، واأبـــــــــي 

اأحــــــيــــــحــــــة مــــــــن الــــمــــ�ــــســــركــــيــــن

بناء الم�سجد النب�ي، وحجرتي 

الل عنهما ر�سي  و�س�دة  عائ�سة 

اإ�ـــــســـــالم حـــبـــر الـــيـــهـــ�د عـــبـــدالل 

ــــــــالم، واأبــــــــــــــــي َقــــــْيــــــ�ــــــصٍ  ــــــــن �ــــــــس ب

ــــــــب الــنــ�ــســـــــــــرانــي ـــ ـــ �ــســرمــة الــراهـــ

الـــزبـــيـــر  بــــــن  عــــــبــــــدالل  ولدة   

مــ�لــ�د  اأول  عــنــهــمــا،  الل  ر�ــســي 

لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن فــــــي الإ�ــــــســــــالم

وفــــاة كــلــثــ�م بــن الـــهـــدم، واأ�ــســعــد 

عــنــهــمــا الل  ر�ــــســــي  زرارة  ابــــــن 
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ان )الأبـــ�اء( في �سفر/ غــزوة وَدّ

بـــ�اط  وغـــــزوة  اأغــ�ــســطــ�ــص 623م، 

فــي ربــيــع الأول/�ــســبــتــمــبــر623م

�سرية جهينة اإلى حي من كنانة، 

و�ــســريــة نخلة فــي رجـــب، ونــزول 

ُلــ�َنــَك َعــِن 
َ
ــاأ قــ�لــه تــعــالــى: }َيــ�ــسْ

ــيــِه...{. ــْهــِر اْلـــَحـــَراِم ِقــَتــاٍل ِف الــ�ــَسّ

فر�ص �سيام �سهر رم�سان، وزكاة 

الــفــطــر والـــزكـــاة، و�ــســالة العيد

ــــَلــــْيــــٍم)الــــكــــدر(،  ــــي �ــــسُ ــــِن غــــــــزوة  َب

وغــــــــــزوة الــــ�ــــســــ�يــــق، لــــــــردع اأبـــــي 

�سفيان، َوَلْم يحدث فيهما قتال

و�ـــــــســـــــ�ل زيــــــنــــــب بـــــنـــــت الـــنـــبـــي 

مــــكــــة  مــــــــــــن  مـــــــــهـــــــــاجـــــــــرة   [
اإلــــــــــــــى الــــــمــــــديــــــنــــــة بــــــعــــــد بــــــدر

غــزوة �سف�ان )بــدر الأولـــى(، في 

623م �سنة  الأول/�سبتمبر  ربيع 

فاطمـــــــة  مـــــــن   ] علـــــــي  زواج 

ر�ســـــــي الل عنهـــــــا، فـــــــي رجـــــــب، 

فـــــــي ذي الحجـــــــة وبنـــــــاوؤه بهـــــــا 

اإ�ـــســـالم �ــســلــمــان الــفــار�ــســي [ 

وعمير بن وهب الجمحي، واأبي 

العا�ص بن الربيع ر�سي الل عنهم

غــــــــــــــــزوة بـــــــنـــــــي قــــــيــــــنــــــقــــــاع فــــي 

مع  كـــانـــت  مــعــركــة  اأول  �ــــســــ�ال، 

الــيــهــ�د بــعــدمــا نــقــ�ــســ�ا الــعــهــد

وفاة عثمان بن مظع�ن [ اأول 

المدينة في  المهاجرين  م�تى 

فـــي  الـــــعـــــ�ـــــســـــيـــــرة،   ذي  غـــــــــــزوة 

جــــــمــــــادى الأولـــــــــــــــى، وجـــــمـــــادى 

623م �ـــــــســـــــنـــــــة  الآخــــــــــــــــــــــــــــــــرة، 

تــــــحــــــ�يــــــل الـــــقـــــبـــــلـــــة وفــــــر�ــــــص 

624م �ــــســــعــــبــــان  فــــــي  الـــــجـــــهـــــاد 

غــــــــــزوة بــــــــدر الـــــكـــــبـــــرى فــــــي 17 

رمـــــــ�ـــــــســـــــان/15 مــــــــــار�ــــــــــص624م، 

ونـــــــــــــــــــزول �ــــــــــســــــــــ�رة الأنــــــــــفــــــــــال

ــــنــــة( ر�ــســي   وفـــــــاة رقــــيــــة )21�ــــس

الـــــنـــــبـــــي  بـــــــنـــــــت  عـــــــنـــــــهـــــــا،  الل 

] عـــــثـــــمـــــان  وزوجـــــــــــــــة   ،[
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لقتال غطفان،  َمــــّر، 
َ
اأ ِذي  َغــــْزَوُة 

فــي الــمــحــرم، َوَلــــْم يــحــدث قتال

عقد عثمان بن عفان [ على 

اأم كلث�م بنت ر�س�ل الل ]، بعد 

وفاة اأختها رقية، في ربيع الأول

زواج ر�س�ل الل ] من حف�سة بنت 

عمر ر�سي الل عنهما، في �سعبان

غــــــــزوة اأحـــــــــد، فـــــي �ــــــســــــ�ال، وا�ـــســـتـــ�ـــســـهـــاد �ــســبــعــيــن 

ـــا، ومـــقـــتـــل 22 رجـــــــاًل مــــن الــمــ�ــســركــيــن،  �ـــســـحـــابـــًيّ

ـــــــَراَن،}َواإِْذ َغـــــَدْوَت  ــّتــيــَن اآَيـــــًة ِمــــْن اآِل ِعـــــــْم ونـــــزول �ــسِ

ــــيــــَن َمـــــَقـــــاِعـــــَد... { ــــُمــــ�ؤِْمــــِن ــــــَك ُتــــــَبــــــّ�ُئ اْل ْهــــــِل
َ
ــــــْن اأ ِم

غـــــــــــــــــزوة حــــــــــمــــــــــراء الأ�ــــــــــســــــــــد، 

فـــــــي الـــــــيـــــــ�م الــــــتــــــالــــــي لـــــغـــــزوة 

اأحــــــــــــــد، َوَلــــــــــــــــْم يــــــحــــــدث قــــتــــال

ـــــــرف  مــــقــــتــــل كـــــعـــــب بـــــــن الأ�ـــــــس

الـــــيـــــهـــــ�دي، بـــعـــد بــــــدر ومــقــتــل 

ـــــــٍف، فـــــي اأحـــــد اأبــــــــــــِيّ ابـــــــن َخـــــــَل

�سريـــــــة زيـــــــد بـــــــن حارثة [ اإلـــــــى القـــــــردة )ا�سم بئر(، فـــــــي جمادى 

الآخـــــــرة، لعترا�ص تجـــــــارة قري�ص، فغنمـــــــ�ا العير، واأفلـــــــت الرجال

زي��ن��ب  ]م����ن  النب��������ي  زواج 

ب���ن���ت خ����زي����م����ة، ف�����ي رم�������س���ان

ــــــْحــــــَراَن،  َغــــــــــــْزَوُة اْلـــــــُفـــــــُرِع ِمـــــــْن ُب

ـــــــ�ـــــــص، فــــــي ربـــيـــع  ـــــــَرْي لــــقــــتــــال ُق

الآخـــــــــــــر، َوَلـــــــــــــْم يـــــحـــــدث قـــتـــال

ولدة الــحــ�ــســن بـــن عــلــي، ر�ــســي 

رمــــ�ــــســــان فــــــــي  عـــــنـــــهـــــمـــــا،  الل 

يل  َعِب ْبِن ُعَمْيٍر، وَحْنَظَلة َغ�سِ ا�ست�سهاد حمزة، وُم�سْ

اْلَماَلِئَكِة، و�سعد بن الربيع، واأن�ص بن الن�سر، وعبدالل 

ابن جح�ص، وعمرو بن الجم�ح، ر�سي الل عنهم
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المحرم  فــي  �سلمة،  اأبـــي  �ــســريــة 

لتاأديبهم،  الأعـــــراب  بع�ص  اإلـــى 

نــــيــــ�ــــص، 
ُ
و�ــــســــريــــة عـــــبـــــدالل بـــــن اأ

الهذلي �سفيان  بن  خالد  لقتل 

وكـــانـــ�ا �سبعين مــن ف�سالء  بــئــر مــعــ�نــة،  مــاأ�ــســاة 

ال�سحابة من القراء والمعلمين، واأميرهم المنذر 

ابن عمرو، فقتل�ا غدًرا على يد ِرْعل وَذْكَ�ان وَلْحَيان 

ثــالثــيــن �سباًحا  [ عليها  دعـــا  الــتــي  ــّيــة،  وُعــ�ــسَ

غــــزوة بـــدر الــثــانــيــة)الــ�ــســغــرى(، 

فـــي �ــســعــبــان يــنــايــر �ــســنــة 626م،  

ولــــــــــــم يــــــــحــــــــدث فـــــيـــــهـــــا قـــــتـــــال

ابـــــن  ـــيـــن  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الـــحـــ�ـــســــ ولدة 

عنهمـــــــــــــــا الل  ر�ـــســـي  عـــلـــي، 

تــعــلــم زيــــد بـــن ثـــابـــت [ لغة 

الـــيـــهـــ�د، بـــاأمـــر ر�ـــســـ�ل الل ].

فـــــاجـــــعـــــة بـــــعـــــث الـــــرجـــــيـــــع فـــي 

�سفر، وكــانــ�ا عــ�ــســرة، واأمــيــرهــم 

عـــــا�ـــــســـــم بــــــــن ثــــــــابــــــــت، فـــقـــتـــل 

اأكــثــرهــم غـــــدًرا، وبــيــع الآخـــــرون

�ـــســـلـــمـــة  اأم  مـــــــن   [ زواجــــــــــــــه 

عــنــهــا الل  ر�ـــــســـــي  )29�ــــــســــــنــــــة( 

وفـــــاة عـــبـــدالل ابــــن رقـــيـــة ر�ــســي 

[ الل  ر�ــســ�ل  بنت  عنهما  الل 

ال�سمري  اأمية  بن  عمرو  �سرية 

لــــقــــتــــل اأبـــــــــــي �ـــــســـــفـــــيـــــان،  ولـــــم 

يـــتـــمـــكـــن مـــــنـــــه، فــــقــــتــــل ثـــالثـــة 

مـــن الــمــ�ــســركــيــن، واأ�ـــســـر واحــــًدا

اإجــــــــالء بـــنـــي الــنــ�ــســيــر عــــن الـــمـــديـــنـــة فــــي ربــيــع 

اغــتــيــال  نــيــتــهــم  بــ�ــســبــب  الأول/اأغـــ�ـــســـطـــ�ـــص 625م، 

الــــنــــبــــي ]، مـــــع وجــــــــ�د عــــهــــد بـــيـــنـــه وبـــيـــنـــهـــم.

زواجه ] من زينب بنت  جح�ص 

ر�سي الل عنها، ونزول الحجاب

الـــــــــخـــــــــ�ف،  نـــــــــــــــــزول �ـــــــــســـــــــالة   

ـــــــــــــــة الــــــــتــــــــيــــــــمــــــــم ورخـــــــــــــــ�ـــــــــــــــس

�سن النبي ]
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غــــــــزوة دومــــــــة الــــجــــنــــدل )عـــلـــى 

حـــــــــــدود الـــــــ�ـــــــســـــــام(، فـــــــي ربــــيــــع 

اأهــــلــــهــــا فــــــــــــَرّ  حـــــيـــــث  الأول، 

غزوة الخندق )الأحزاب(، في �س�ال، وظه�ر بع�ص 

ودور  ود،  بــن عبد  لعمرو  وقــتــل علي  الــمــعــجــزات، 

الم�سركين تخذيل  في  الكبير  َم�ْسُع�ٍد  ْبــِن  ُنَعْيم 

قــــــتــــــل الـــــــــخـــــــــزرج اأبـــــــــــــا رافـــــــــــــع �ـــــــســـــــالم بــــــــن اأبــــــــي 

الـــــحـــــجـــــة ذي  فــــــــــي  الــــــــــيــــــــــهــــــــــ�دي،  الــــــحــــــقــــــيــــــق 

واأ�سيد  �سعية،  بــن  ثعلبة  اإ�ــســالم 

ابـــــن �ـــســـعـــيـــة، واأ�ـــــســـــد بــــن عــبــيــد

ـــَبـــاَبـــَة، ونـــزول  قــ�ــســة تــ�بــة اأبــــي ُل

ّيـــــَهـــــا 
َ
قــــ�لــــه َتــــَعــــاَلــــى فــــيــــه: }َيـــــاأ

َتــــُخــــ�ُنــــ�ا...{ اّلــــِذيــــَن اآَمــــُنــــ�ا َل 

عــيــيــنــة   [ الــــنــــبــــي  مـــــــ�ادعـــــــة 

ابــــــــــــــــن حـــــــ�ـــــــســـــــن الــــــــــــفــــــــــــزاري

ْو�ٍص، 
َ
ـــــــِن اأ َن�ِص ْب

َ
ِن، َواأ ـــــــِن ُمْح�سَ َناِن ْب بي �سِ

َ
وفـــــــاة اأِمّ �سعـــــــد بـــــــن عبادة، و�سعِد بِن معـــــــاذ، وخالِد بِن اأ�سيـــــــد، واأ

ـــــــِن َزْيٍد ر�ســـــــي الل عنهم ـــــــُة ْبِن َغْنَمـــــــَة، وَكْعِب ْب ـــــــِن الّنْعَمـــــــاِن، َوَثْعَلَب ـــــــِل اْب ـــــــِن �َسْهـــــــٍل، والّطَفْي ِ ْب
ّ

ـــــــِد الل َوَعْب

قــــــــــــــــدوم وفـــــــــــــد مــــــــزيــــــــنــــــــة، فــــي 

[ ر�ــــــســــــ�ل الل  عــــلــــى  رجـــــــــب، 

غزوة بني قريظة، في ذي القعدة، بعد ح�سار 25 ي�ًما، 

ونزولهم َعَلى ُحْكِم الّر�ُس�ِل ]، وحكم �َسْعٍد فيهم 

بقتل مقاتليهم، و�سبي ذراريهم، وتق�سيم اأم�الهم

ت�سّري ر�س�ل الل ] بريحانة، 

مـــــــن �ــــســــبــــي بـــــنـــــي قـــريـــظـــة

�سن النبي ]
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اإر�سال �سرايا كثيرة، منها: اإلى  القرطاء، واإلى الغمر، واإلى بني 

�سليم بالجم�م، واإلى العي�ص، واإلى الطرف، واإلى ح�سمى، واإلى 

اأم قرفة، واإلى العرنيين اإلى  وادي القرى، واإلى دومة الجندل، 

غـــــــــــــــــزوة بـــــــنـــــــي الــــمــــ�ــــســــطــــلــــق 

)الــمــريــ�ــســيــع(، وقــ�ــســة الإفـــــك، 

عنها الل  ر�ــســي  عائ�سة  وبــــراءة 

غـــزوة بــنــي لــحــيــان، فــي جــمــادى 

الأولـــــــــــــى، ولــــــــم  يــــلــــقــــ�ا اأحــــــــًدا

اأجـــــــــــــــــــــدب الـــــــــنـــــــــا�ـــــــــص جـــــــدًبـــــــا 

�ــــــــســــــــديــــــــًدا فـــــــــي رمـــــ�ـــــســـــــــــــــــــــــان، 

فـــا�ـــســـتـــ�ـــســـقـــــــــــ�ا، فــــنــــزل الــمــطــر

فـــــــر�ـــــــص الـــــــــحـــــــــج، وتـــــــــ�لـــــــــي الـــــمـــــ�ـــــســـــركـــــيـــــن الـــــــحـــــــج فـــــــــي هــــــذه 

الـــــ�ـــــســـــنـــــة، ونـــــــــــــزول تـــــحـــــريـــــم الــــمــــ�ــــســــلــــمــــات عـــــلـــــى الـــمـــ�ـــســـركـــيـــن

زواج النبي ] من ج�يرية بنت 

الحارث، في �سعبان، فاأ�سلم ق�مها

�ــــســــلــــح الـــــحـــــديـــــبـــــيـــــة، وبـــيـــعـــة 

الر�س�ان، في ذي القعدة، ونزول 

�ـــســـ�رة الــفــتــح بــعــد مــنــ�ــســرفــهــم

اأ�سر ثمامة بن اأثال �سيد بني حنيفة، 

واإ�سالمه [ وقطعه الميرة عن قري�ص

�ـــســـريـــة مـــحـــمـــد بــــن مــ�ــســلــمــة [ فــــي ربــــيــــع الآخـــــــــر، اإلـــــــى ذي 

الـــقـــ�ـــســـة فـــقـــتـــلـــ�ا جـــمـــيـــًعـــا اإل مــحــمــد بــــن مــ�ــســلــمــة، فـــاأر�ـــســـلـــت 

�ــســريــة اأبـــــي عــبــيــدة بـــن الـــجـــراح [ اإلـــــى ذي الــقــ�ــســة فــغــنــمــ�ا

�ــــســــريــــة عــــلــــي بـــــن اأبـــــــــي طـــالـــب 

[ اإلــــــــى بـــنـــي �ـــســـعـــد بـــفـــدك

وفـــــــــــــــــــاة �ـــــــســـــــعـــــــد بــــــــــــن خــــــ�لــــــة 

بــــمــــكــــة الأ�ـــــــــــــســـــــــــــر  فـــــــــــي   ]
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اإر�سال الكتب اإلى المل�ك)ه�ذة، 

الــــمــــنــــذر، جـــيـــفـــر، الـــمـــقـــ�قـــ�ـــص، 

قي�سر، الحرث الغ�ساني، ك�سرى(

ـــاء،  ــــ ــــ ــــ مــــ�ــــســــالــــحــــة يـــــهـــــ�د تـــيـــمــــ

واإقـــــــــامـــــــــتـــــــــهـــــــــم بـــــــاأمـــــــ�الـــــــهـــــــم

اإر�ــــســــال الــ�ــســرايــا اإلـــــى بــنــي عــبــد بـــن ثــعــلــبــة، واإلــــى 

نــجــد، واإلـــــى تـــربـــة، واإلـــــى بــنــي مـــرة بــنــاحــيــة فـــدك، 

واإلــى الميفعة، واإلــى يمن وجــبــار، واإلــى بني �سليم

الــــــــرقــــــــاع،  ذات  ــــزوة  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ غـــــ

لــــــــتــــــــاأديــــــــب غـــــــطـــــــفـــــــان، الـــــتـــــي 

هـــــمـــــت بـــــمـــــ�ـــــســـــاعـــــدة الـــــيـــــهـــــ�د

اإقامته ] في المدينة بعد َخْيَبَر �َسْهَرْي 

َرِبـــيـــٍع اإلـــى �ـــســـ�ال، يبعث الــ�ــســرايــا، ُثـــَمّ 

خروجه ِفي ِذي اْلقْعَدِة لعمرة الق�ساء

اإ�ــــــــــــــســــــــــــــالم اأبــــــــــــــــــــي هــــــــــريــــــــــرة، 

وعــــــمــــــران بـــــن حـــ�ـــســـيـــن واأبــــيــــه

زواجه ] من �سفية بنت حيي، 

عنهمــا الــلـــــه  ر�ــســي  حبيبة  واأم 

غـــــــزوة خيبـــــــر، في المحـــــــرم، وفيها حرمـــــــت لح�م الحمـــــــر الأهلية، 

الن�ســـــــاء،  متعـــــــة  عـــــــن  والنهـــــــي  ال�سبـــــــاع،  مـــــــن  نـــــــاب  ذي  كل  واأكل 

وقـــــــدوم جعفـــــــر ومهاجـــــــري الحب�ســـــــة، واأبـــــــي م��ســـــــى والأ�سعريين

الـــمـــحـــرم فـــــي  قـــــــرد،  غـــــــزوة ذي 

تــ�ــســمــيــم الـــ�ـــســـاة لـــلـــر�ـــســـ�ل ] 

البراء بــن  ب�سر  مــات منها  التي 

فتح ح�سن اليه�د)فدك(، ووادي 

القرى، وغنيمة اأم�اله، بعد خيبر

عـــمـــرة الــقــ�ــســاء )الـــقـــ�ـــســـا�ـــص( في 

بــعــد   [ وزواجــــــــــــه  الـــــقـــــعـــــدة،  ذي 

اإحالله من ميم�نة ر�سي الل عنها

�سن النبي ]
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ال�ليد وعثمان بن طلحة،  العا�ص وخالد بن  اإ�سالم عمرو بن 

ثم اأ�سلم اأب� �سفيان وال�ساعر كعب بن زهير، وعروة بن م�سع�د، 

وعكرمة و�سف�ان، ومخرمة بن ن�فل، وعبدالل بن اأمية، وحكيم 

ُقَحاَفَة ِبـــي 
َ
واأ ُعــَمــْيــِر،  اَلَة بن  ابــن حــزام، وبديل بن ورقـــاء، وَف�سَ

غــــــزوة فـــتـــح مـــكـــة فــــي رمـــ�ـــســـان، 

وتــــحــــطــــيــــم الأ�ـــــــســـــــنـــــــام حـــــ�ل 

الــــكــــعــــبــــة، واإر�ــــــــســــــــال الـــ�ـــســـرايـــا 

ومناة و�ــســ�اع،  الــعــزى  لتحطيم 

 ،[ وفــاة زينب بنت ر�ــســ�ل الل 

وهي اأكبر اأولده ر�سي الل عنها

بــقــيــادة  الـــ�ـــســـال�ـــســـل  ذات  غــــــزوة 

عـــــــمـــــــرو ابـــــــــــن الـــــــعـــــــا�ـــــــص [

الـــنـــبـــي  ابـــــــن  اإبــــــراهــــــيــــــم  ولدة 

بـــنـــت  اأمــــــــــامــــــــــة  وولدة   [
[ الل  ــــــ�ل  ر�ــــــس بــــنــــت  زيـــــنـــــب 

غــــزوة حــنــيــن، وغـــــزوة الــطــائــف، 

اأول  وحـــــــــــــــدوث  �ـــــــــســـــــــ�ال،  فــــــــي 

قـــــــ�ـــــــســـــــا�ـــــــص فـــــــــــي الإ�ـــــــــــســـــــــــالم

حج عتّاب بن اأ�سيد [ بالنا�ص

] الذي  عمل منبر ر�س�ل الل 

خـــطـــب عـــلـــيـــه، وحــــادثــــة حــنــيــن 

الجذع الــذي كــان يخطب عليه

غــــــزوة مــــ�ؤتــــة وا�ـــســـتـــ�ـــســـهـــاد الأمــــــــراء 

الـــثـــالثـــة: زيــــد وجــعــفــر وابــــن رواحــــة

بـــعـــث الـــ�ـــســـرايـــا فــــي هـــــذه الـــ�ـــســـنـــة اإلــــــــى  بـــنـــي الــــمــــلــــ�ح، وفـــــدك، 

الـــ�ـــســـال�ـــســـل،  وذات  ومـــــــديـــــــن،  اأطـــــــــــــالح،  وذات  عــــــامــــــر،  وبـــــنـــــي 

وخــ�ــســرة، والــغــابــة، واإ�ـــســـم، والـــحـــرقـــات، وبــنــي جــذيــمــة، و�ــســداء

مـــن   [ الل  ر�ـــــــســـــــ�ل  عــــــمــــــرة 

الـــقـــعـــدة ذي  فـــــي  الــــجــــعــــرانــــة، 

ــــــ�ِل ]عـــثـــمـــان   اإْقـــــــــــــــَراُر الــــــّر�ــــــسُ

ـــَداَنـــِة ـــــــَن َطــــْلــــَحــــَة َعــــَلــــى الـــ�ـــسّ اْب

�سن النبي ]
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غــــــــــــــزوة تـــــــــبـــــــــ�ك، فـــــــــي رجـــــــــب، 

وحــادثــة الــثــالثــة الــذيــن خلف�ا

حــــج اأبـــــــي بـــكـــر [ بـــالـــنـــا�ـــص، 

ونـــــــــــــــــــــــــزول �ـــــــــــــســـــــــــــ�رة بـــــــــــــــــراءة

قـــــــــــــــدوم اأكـــــــــثـــــــــر مـــــــــن �ـــســـتـــيـــن 

] مــ�ــســلــمــيــن لـــلـــنـــبـــي  وفــــــــــًدا 

اأمــــــــــره ] بــــعــــد تـــــبـــــ�ك بـــهـــدم 

مـــ�ـــســـجـــد الـــــ�ـــــســـــرار، واإحــــــراقــــــه

فر�ص ال�سدقات، وتفريق ر�س�ل 

الــ�ــســدقــات عــلــى  ]عماله  الل 

كـــــــتـــــــاب مــــــــن مـــــــلـــــــ�ك حــــمــــيــــر، 

فـــــــــيـــــــــه خـــــــــبـــــــــر اإ�ــــــــســــــــالمــــــــهــــــــم 

اإر�ســـــــال ال�سرايـــــــا اإلـــــــى بنـــــــي تميـــــــم، واإلـــــــى بنـــــــي حارثة ابـــــــن عمرو، 

واإلـــــــى خثعـــــــم، واإلى بنـــــــي كالب بالقرطـــــــاء، واإلـــــــى الأحبا�ص بجدة، 

واإلـــــــى الفل�ـــــــص �سنـــــــم طيـــــــئ، واإلـــــــى الجنـــــــاب، وهـــــــدم �سنـــــــم الالت

بنـــــــت ر�ســـــــ�ل الل   وفـــــــاة ذي البجاديـــــــن، والنجا�ســـــــي، واأم كلثـــــــ�م 

]، و�سهيـــــــل بـــــــن بي�ســـــــاء، وعـــــــروة بـــــــن م�سعـــــــ�د ر�ســـــــي الل عنهم

اأ�ـــســـر خـــالـــد بـــن الـــ�لـــيـــد اأكـــيـــدر 

مـــــــلـــــــك دومـــــــــــــــــــة، فــــــــــي رجــــــــــب، 

ومـــ�ـــســـالـــحـــتـــه عــــلــــى الـــجـــزيـــة

اإيالء النبي ] من ن�سائه �سهًرا

بــعــث طــلــحــة بـــن عــبــيــدالل اإلـــى 

ليحرقه  الــيــهــ�دي  �س�يلم  بــيــت 

بــــمــــن فــــيــــه مــــــن الـــمـــنـــافـــقـــيـــن

المنافقين عبدالل  راأ�ــص  هــالك 

بــن اأبـــي بــن �ــســلــ�ل، فــي رم�سان

�سن النبي ]
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اإر�ـــســـال الــ�ــســرايــا اإلـــى بــنــي عــبــد الــمــدان بــنــجــران، واإلــــى اليمن 

فاأ�سلمت همدان، واإلى ذي الكالع الحميري وذي عمرو فاأ�سلما، 

ال�سحيمي رعية  لتاأديب  و�سرية  الخل�سة(،  )ذي  لهدم  و�سرية 

قدوم وفد بني حنيفة على ر�س�ل 

الل ] وفيهم م�سيلمة الكذاب

اإ�ـــــــــــســـــــــــالم فـــــــــــــــروة بـــــــــن عـــــمـــــرو 

الــــــــجــــــــذامــــــــي اأحـــــــــــــــد اأمـــــــــــــــراء 

الــــــــروم، فــــاأخــــذه الـــــــروم وقــتــلــ�ه

ظه�ر م�سيلمة الكذاب مدعي النب�ة 

فــــي بـــنـــي حــنــيــفــة، فــــي ذي الــحــجــة

ـــــَهـــــا  ُيّ
َ
نــــــزول اآيــــــة ال�ــــســــتــــئــــذان: }َيـــــاأ

ِذْنُكُم...{)الن�ر: 
ْ
ِلَي�ْسَتاأ اآَمُن�ا  ِذيَن  اَلّ

58(، وكـــانـــ�ا ل يــفــعــلــ�نــه قــبــل ذلــك

هالك ال�سقيين الغادرين: عامر 

ابـــن الــطــفــيــل، واأربــــــد بـــن قي�ص

اأبـــا م��سى  بــعــث ر�ــســ�ل الل ] 

الأ�ــــــســــــعــــــري ومــــــعــــــاذ بــــــن جــبــل 

ر�ـــســـي الل عــنــهــمــا اإلـــــى الــيــمــن

وفــــــــــاة اإبــــــراهــــــيــــــم ابــــــــن الـــنـــبـــي 

الــــــكــــــ�ــــــســــــ�ف و�ـــــــــــســـــــــــالة   ،[

عـــ�ـــســـريـــن   [ الـــــنـــــبـــــي  اعــــــتــــــكــــــاف 

ـــــان، ومــــعــــار�ــــســــة  يــــــ�ًمــــــا فــــــي رمـــــ�ـــــس

جـــــبـــــريـــــل لـــــــه بـــــــالـــــــقـــــــراآن مــــرتــــيــــن

حج النبي ] حجة الــ�داع، في مائة األــف اأو يزيدون، ونزول 

ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم...{)المائدة: 3(، بعرفة
َ
ق�له تعالى: }اْلَيْ�َم اأ

اإ�ــــســــالم »بـــــــــاذان« مـــلـــك الــيــمــن، 

واإقــرار النبي ] له ملًكا عليها

ــــارى نـــــجـــــران اإلـــــى  قـــــــــدوم نــــ�ــــس

للمباهلة،  ودعــ�تــهــم  الــمــديــنــة، 

فرف�س�ا، ف�سالحهم على الجزية

�سن النبي ]
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61 �سنةال�سنة احلادية ع�سز من الهجرة

خطبته ] فــي الــنــا�ــص، فــي ربــيــع الأول 

قــبــل وفـــاتـــه بــخــمــ�ــص، وبــيــانــه فــ�ــســل اأبـــي 

بـــكـــر [ وو�ـــســـيـــتـــه بـــالأنـــ�ـــســـار خـــيـــًرا، 

وتـــحـــذيـــره مـــن اتـــخـــاذ الـــقـــبـــ�ر مــ�ــســاجــد

بــكــر  اأبــــــــــا   [ اأمــــــــــــره 

بـــالـــنـــا�ـــص،  يــ�ــســلــي  اأن 

ف�سلى بهم ثالثة اأيام

ة خم�سيـــــــن األًفـــــــا مـــــــن بني حنيفة مـــــــع م�سيلمة الكذاب عـــــــن الإ�سالم، في حياتـــــــه ]،وخم�سين بعد  رَدّ

وفاتـــــــه. وقد ت�سدى لهم اأب�بكر في خالفته في معركـــــــة اليمامة، فُقتل منهم واحٌد وع�سرون األف مرتد، 

ا، وخم�سمائة من حفظة القراآن وقتـــــــل من الم�سلمين األٌف ومائتا �سهيد، منهم ثمانيـــــــة وخم�س�ن بدرًيّ

بـــــــدء المر�ـــــــص بر�س�ل الل ] في اأواخر �سفـــــــر، ووفاته ي�م الثنين 

منت�ســـــــف النهار في ربيع الأول، وعمره ثالث و�ست�ن، ودفن في بيت 

عائ�ســـــــة ر�سي الل عنهـــــــا، ي�م الثالثاء الثالث ع�ســـــــر من ربيع الأول

وفـــــــاة فاطمة ر�ســـــــي الل عنها، بعد وفاة ر�ســـــــ�ل الل ] ب�ستة اأ�سهر، 

وهـــــــي اآخر بناتـــــــه م�ًتا، ووفـــــــاة اأم اأيمن حا�سنة النبـــــــي ] وم�لته

قدوم وفد النخع من اليمن على 

ر�س�ل الل ]، في منت�سف محرم، 

فـــي مــائــتــيــن، وكـــانـــ�ا اآخــــر وفــد

ظـــــــهـــــــ�ر الأ�ــــــــــســــــــــ�د الـــعـــنـــ�ـــســـي 

مـــــدعـــــي الـــــنـــــبـــــ�ة فــــــي الـــيـــمـــن، 

فـــي مـــحـــرم، ومــقــتــلــه فـــي ربــيــع 

بــيــ�م  [ وفــــاتــــه  قـــبـــل  الأول، 

�ــســريــة اأ�ــســامــة بــن زيـــد [ في 

�سفر، لغزو ال�سام، اإل اأنها ت�قفت 

[ الل  ر�س�ل  لمر�ص  بالجرف 

ــا،  �ـــســـالتـــه ] بـــالـــنـــا�ـــص جــالــ�ــًس

والنا�ص خلفه قيام، في ربيع الأول

فـــي   [ الل  ر�ـــــــســـــــ�ل  خـــــــــــروج 

�ـــســـفـــر لــــيــــاًل لـــــزيـــــارة الـــبـــقـــيـــع، 

حـــيـــث ا�ــســتــغــفــر لـــهـــم كـــالـــمـــ�دع

�سقيفة  فــي  ال�سحابة  اجــتــمــاع 

بـــنـــي �ــــســــاعــــدة، واخــــتــــيــــار اأبـــــي 

بكر[  خليفة لر�س�ل الل ].

�سن النبي ]
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اأع�����������م�����������ام�����������ه

ع������������م������������ات������������ه

������������س�����������راري�����������ه

الزبري

عاتكة

اأم حكيم 
البي�ساء

تزوجها 
علي بن 

اأبي طالب 

]

تزوجها عثمان 

ابن عفان [ 

بعد وفاة اأختها 

رقية

تزوجها 

عثمان بن 

عفان [

تزوجها علي بن 

اأبي طالب بعد 

وفاة فاطمة ر�سي 

اهلل عنهما

تزوجها 
اأبوالعا�ص بن 
الربيع[

�سفية

مارية القبطية

جميلة

ريحانة بنت زيد الن�سريية

نفي�سة

اأميمة

بّرة

اأروى

دخلوا يف الإ�سالم

دخلن يف الإ�سالم

اختلف يف اإ�سالمهن

�سرار

اأبولهب 
عبدالعزى

اأبوطالب 
عبدمناف

حمزة

احلارث

خديجة بنت خويلدالعّبا�ص
الذكورالإناث

القا�سم

عبداهلل
وهو الطيب الطاهر

اإبراهيماإبراهيم

كل اأولده ] من 

خديجة، عدا اإبراهيم من 

مارية، وقد ماتوا �سغاًرا

زينب

علي

اأمامة

عبداهلل 

 مات �سغريًا

احل�سن

احل�سني

حم�سن 

 مات �سغريًا

رقية 

 ماتت �سغريًة

اأم كلثوم

زينب

رقية

اأم كلثوم

فاطمة

كل بناته] من 

خديجة ر�سي اهلل 

عنها

�سودة بنت زمعة

عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق

حف�سة بنت عمر بن اخلطاب

زينب بنت خزمية

زينب بنت جح�ص

جويرية بنت احلارث

اأم حبيبة رملة بنت اأبي �سفيان

�سفية بنت حيي بن اأخطب

اأم �سلمة هند بنت اأبي اأمية

ميمونة بنت احلارث

املقّوم

حجل

اأب������������������������������������ن������������������������������������اوؤهزوج�����ات�����ه

}َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َر�ُسوِل اهلل اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اهلَل 
َواْلَيْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اهلل َكِثيًرا{ األحزاب 21

اإخوته من الر�ساع: عبداهلل واأني�سة 

اأبناء احلارث، وهم  وحذافة )ال�سيماء( 

من حليمة ال�سعدية.

مع  لهب  اأبي  جارية  ثويبة  اأر�سعته] 

حمزة  عمه  واأر�سعت  م�سروح،  ولدها 

وعبداهلل بن جح�ص، وقد اأعتقها اأبولهب 

حينما ب�سرته بولدة النبي ]

خوخة ال�سديق 

باب الرحمة

القبلة
ال�سّفةامل�سجد النبوي

)1(
حجرة
عائ�سة

حجرة 
فاطمة

)2(
حجرة
حف�سة

)8(

حجرة

رملة بنت اأبي �سفيان

)9(
حجرة 
�سفية 

)7(
حجرة

جويرية

)4(

حجرة زينب بنت خزمية

)اأم �سلمة بعد وفاة زينب(

)6(
حجرة

زينب بنت جح�ص

خوخة علي

)3(
حجرة
�سودة

ب����������اب عثم��������ان
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موقع بدر
 تقع بدر جنوب غرب املدينة املنورة، واملسافة بينها وبني املدينة بطرق القوافل القدمية التي سلكها الرسول] حواىل 257.5

(، كام أنها تقع شاميل مكة، واملسافة بينها وبني مكة بطرق القوافل القدمية التي سلكها جيش قريش  كيلومرتاًا )160 ميلاً

 حواىل 402.3 كيلومرتااً )250 ميلاً(. أما املسافة اليوم بني مكة وبدر بطرق السيارات فهي 343 كيلومرتاًا، واملسافة بني املدينة

ا، أما املسافة بني بدر وساحل البحر األحمر الواقع غربيها فهي حواىل ثلثني كيلومرتاًا وبدر بهذا الطريق هي 153 كيلومرتاً
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خيرب
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كتاب النبي ] إىل النجايش ملك الحبشة
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أسماء شهداء غزوة بدر الكبرى

من المهاجرين : 

من األنصار : 

رضي اهلل عنهم أجمعين 

 حارثة بن �رساقة 
 رافع بن املعلى 

 �سعد بن خيثمة 
 عمري بن احلمام بن اجلموح 

 عوف بن عفراء 
 مب�رس بن عبد املنذر 

 معوذ بن عفراء 
يزيد بن احلارث 

 ذو ال�سمالني بن عبد عمرو اخلزاعي 
 �سفوان بن وهب القر�سي 

 عاقل بن البكري الليثي 
 عبيدة بن احلارث القر�سي 

 عمري بن اأبي وقا�ص الزهري 
مهجع العّكي 



47

خمت�سر ال�سرية النبوية

أسماء شهداء أحد

 حمزة بن عبد املطلب [

 حنظله بن اأبي عامر [

 م�سعب بن عم� [

 عبد الل بن عمرو بن حرام [

 عمرو بن اجلم�ح [

 خارجة بن زيد [

 �سعد بن ربيع [

 النعمان بن مالك [

 عبدة بن احل�سحا�ص [

 مالك بن �سنان [

 �سما�ص بن عثمان املخزومي [

 �سهل بن قي�ص [

 عمرو بن معاذ ر�سي الل عنه

 عبد الل بن جب� بن النعمان [

 عمرو بن معاذ بن النعمان [

 احلارث بن اأن�ص بن رافع [

 عمارة بن زياد بن ال�سكن [

 �سلمة بن ثابت بن وق�ص [

 عمرو بن ثابت بن وق�ص [

 رفاعة ابن وق�ص [

 اليمان اأب� حذيفة بن اليمان ر�سي الل عنهما قتله امل�سلم�ن خطاأ

 �سيفي بن قيظي ر�سي الل عنه

 احلباب بن قيظي [

 عباد بن �سهل [

 عبد الأ�سهل اإيا�ص بن اأو�ص بن عتيك بن عبد الأعلم  [

 عبيد بن التيهان [

 اأب� �سفيان بن احلارث بن قي�ص بن زيد، وه� اأب� البنات [

 اأني�ص بن قتادة [

 خيثمة اأب� �سعد [

 عبد الل بن �سلمة [

 �سبيع بن حاطب بن احلارث بن هي�سة [

 اأو�ص بن اأرقم بن زيد بن قي�ص بن النعمان بن ثعلبة بن كعب [

 مالك بن �سنان بن الأبجر وه� اأب� اأبي �سعيد اخلدري [

 �سعد بن �س�يد بن قي�ص بن عامر بن عمار بن الأبجر [

عتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة [

 ثعلبة بن �سعد بن مالك بن خالد بن منيلة [

 حارثة بن عمرو [

 نفث بن فروة بن البدي [

 عبد الل بن ثعلبة [

 قي�ص بن ثعلبة [

 طريف اجلهيني [

 �سمرة اجلهيني [

 ن�فل بن عبد الل [

 العبا�ص بن عبادة بن ن�سلة [

 النعمان بن مالك بن ثعلبة بن غنم [

 جمذر بن ذياد [

 عنرتة م�ىل بني �سلمة [

 رفاعة بن عمرو [

 خالد بن عمرو بن اجلم�ح [

 املعلى بن ل�ذان بن حارثة بن ر�ستم بن ثعلبة [

 ذك�ان بن عبد قي�ص [

 عمرو بن قي�ص [

 قي�ص بن عمرو بن قي�ص [

 �سليط بن عمرو [

 عامر بن خملد [

 اأب� اأ�س�ة بن احلارث بن علقمة بن عمرو ابن مالك [

 عمرو بن مطرف بن علقمة بن عمرو [

 اأو�ص بن حرام [

 اأن�ص بن الن�سر بن �سم�سم [

 قي�ص بن خملد [

 كي�سان م�ىل بني النجار [

 �سليم بن احلارث [

 النعمان بن عمرو [

 وهب بن قاب��ص [

 احلارث بن عقبة بن قاب��ص ) ابن اأخ وهب بن قاب��ص ( [

 عبد الل بن جح�ص [

 �سعد م�ىل حاطب [

 �سما�ص بن عثمان بن ال�سريد [

 عبد الل ابن الهبيت [

عبد الرحمن بن الهبيت [

 أكثر الشهداء كانوا من األنصار:  65 شهيدا: 14 من الخزرج، و24 من األوس، و4 من المهاجرين.
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